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  Széles medrű,  gyors folyású víz volt a Duat, mely az elmúlt napok esőzései miatt 

kissé megáradt. Nem volt kifejezetten tajtékzó, gyors halált ígérő jelenség, épp ellenkezőleg: 

szinte hívogatott a sodrása. Eden azonban tudta, hogy örvényes a víz, nem hiába indulnak útra 

annyira kevesen. Csónakkal átjutni pedig lehetetlennek tűnt. 

   –  Ha sikerülne is feltűnés nélkül szereznünk egy csónakot… De kizárt. Ezek az óriási 

kövek olyan kiszámíthatatlanul bukkannak fel! 

 Kérlelésemre csak jóval később, egy vendégház muskátlis ablakán kihajolva mesélt 

azokról a titokzatos sziklákról, amelyek meglékelték az apja hajóját annak idején. Ebből 

adódóan ismerhettem meg végül őt is, így szökhettem meg vele és így írhatok most neked 

innen, Ordingenből.  

  Arra emlékszem, hogy a semmiből megjelent egy szakadt öltönyt viselő, csapzott férfi, 

aki tutajt ajánlott. Aztán séta, menekülés a vadászok elöl, vonatállomások, jéghideg vaspadon 

alvás. A legnehezebb mindig az volt, hogy sosem tudtunk rendesen pihenni. Vagy átveted a 

lábad a vonatülés támláján, vagy ráhajtod a másikra a fejed: emiatt ingerültek voltunk és 

barátságtalanok.  Menekültnek lenni egyet jelentett a kitaszítottsággal, mert sajnálatot sem 

remélhettél az emberektől, csak gyanakvást, rémületet. Mi voltunk feledésük gyilkosai, ha 

ránk néztek, a tagadni kívánt valósággal néztek szembe és olyan emlékeket keltettünk bennük, 

amelyeket nem szívesen idéztek fel: altatókon élő, törpe nagymamák képei, épületek 

homlokzatán ejtett gyűszűnyi lyukak, állattetemek. Nekik, akik pontosan tudták, mi van a 

folyón túl, épp azért kellett volna kedvesnek és megértőnek lenniük velünk, mert ugyanaz a 

kétségbeesés hajt minket egyre nyugatabbra, mint ami őket egyre távolabb  a múltjuktól. Ezért 

volt, hogy míg keleten szinte megállt az idő, addig nyugaton egyre gyorsabban - és 

gyorsabban telt, mígnem az otthoniak számára úgy tűnhetett, egy szempillantás alatt nőnek 

gombákként felhőkarcolók a földből, halnak ki egész generációk és merülnek feledésbe olyan 

szokások, amelyek régen mindannyiunk identitását meghatározták.   

  Amikor Edennel összeházasodtunk, nincstelenek voltunk hónapokig. Nagyapja aztán, 

látva szenvedésünket, megenyhült és nem kedvelt nyári lakhelyét a temető mellett felajánlotta 

számunkra. Így lett otthonunk. 

  Itt közel a tenger, de egyre párolog. Nyáron, a napsütésben mintha harapni lehetne 

minden levegővételt. Köhögünk, mint a gümőkórosok, de leginkább én, nekem szokatlan ez a 



furcsa klíma. Tudta az öreg ezt nagyon jól, és örül, mindinkább rosszul érzem magam. Azért 

még engem el nem üldözhet innen, én megszolgáltam ezt a szobakonyhát, ha kell inkább itt 

pusztulok el. Olyan erősen vetettem gyökeret az itteni földbe, olyan jól megtanultam az itteni 

emberek nyelvét, hogy senki meg nem mondaná, hogy idegen vagyok, ha nem lenne folyton 

ez az ócska, fuldokló köhögőroham. „Nem tudja elviselni a tenger szagát.” – mondják – „Ezt 

megöli a tenger. Vagy az éhség.”  Hiszen meggyűlt a bajom a földdel is. A körülöttünk élők 

tudják, hogy képtelen vagyok megművelni a kertemet, a szőlőtőkének vágom a kapát és 

agyonlocsolok mindent, amit ültetek. Eden finom kezeivel sem megyek sokra, néha olyan 

egyedül érzem magam, mintha egy árva galamb lennék a sivatag felett suhanva.  

  Nem ehetünk olyat, amilyet te írtál. A nevét sem szeretik kiejteni ennek a szokásnak. 

Tudják, emlékeznek rá, de utálatos a szemükben, undorodnak tőle és összeférhetetlennek 

tartják azt, aki megteszi.  

  Most a rádióm előtt ülök, Eden újságot olvas. Tegnap új sírt ástak a helyiek. Ha jó idő 

lesz, elmegyek ennek az embernek a temetésére is. Minél többet látnak, annál inkább ismerős 

és kedves lesz az arcom a szemükben. Viszek italt és gyertyákat is, hogy hálás legyen ennek a 

holtnak a szelleme, amiért gondoskodom róla és a hátramaradottakról.  De még mindig nagy 

szükségem van rád és a jókívánságaidra. Imádkozz értem továbbra is!   


